
 

 

 

 

 

 يفحص نايب
 نطاوملا ةماركل ةيروسلا ةطبارلا

 2019 يناثلا نوناك22 
 

 ةطبترم فارطأ دض يبوروألا داحتالا تابوقع صوصخب نطاوملا ةماركل ةيروسلا ةطبارلا نم نايب
 يروسلا ماظنلاب

 
 لامعألا لاجر نم ةيصخش رشع ىدحإ ةفاضإب 2019 )يناثلا نوناك( رياني نم رشع يداحلا يف يبوروألا داحتالا ماق
 .يروسلا ماظنلا دض ةهجوملا ةيداصتقالا تابوقعلا ةحئال ىلإ تانايك ةسمخو نيرثؤملا
 
 قوقح ىلع ظافحلل قيرطلا يف ةحيحص ةوطخ اهربتعتو ،تاءارجإلا هذهب بحرت نطاوملا ةماركل ةيروسلا ةطبارلا نإ
 ،تقولا سفن يف .ضوافتلل لباقلا ريغ ةيكلملا قحو ،ةميركلاو ةيعوطلاو ةنمآلا ةدوعلا قح كلذ يف امب ،نيئجاللاو نيرجهملا
 نأشلاب ةينعملا ةدحتملا ممألا تاسسؤم فلتخمو تاموكحلا كلذ يف امب ،ةرثؤملا ةيميلقإلاو ةيلودلا فارطألا ةطبارلا ثحت
 ةرمدملا دسألا ماظن ةيجيتارتسا ةهجاومل ًايرورضو ًالاعف ًالاثم اهربتعتو ،هتاءارجإ يف يبوروألا داحتالا وذح اوذحت نأل يروسلا
 .ةميركو ةنمآ ةدوع نم مهنامرحو مهتيكلمو مهقوقح نم نيئجاللاو نيرجهملا بلسل يجهنملا ههجوتو يفارغميدلا رييغتلا يف
 
 ةيقالخألا ريغو ةينوناقلا ريغ هتسايس ةنعرشل دسألا ماظن لبق نم هرادصإ مت يذلاو نئاشلاو ملاظلا 10 مقر نوناقلا نإ
 ةنعرشل ةلماكتم ةطخ قفو تاعيرشتلا نم ةليوط ةلسلس يف ةوطخ الإ وه ام مهكالمأ نم نيئجاللاو نيرجهملا ديرجتل
 .ناريإو دسألا ماظنل ةيداصتقالاو ةيسايسلا حلاصملا مدخت ةقيرطب يروسلا عمتجملا يف يفارغوميدلا رييغتلا
 
 بعشلا قحب هئافلحو دسألا ماظن اهبكترا يتلا رزاجملا فاقيإ نع ةرمتسم ةقيرطب -فسألل- يلودلا عمتجملا زجع نيح يف
 تاءارجإ يأ دض دحوم فقومبو مزحب ىدصتي نأ -هحلاص يف وهو- يلودلا عمتجملا ىلع يغبني ،هتاناعم ءاهنإو يروسلا
 يتلا داسفلا ةكبش نامرح نمضتي اذه .رامعإلا ةداعإ ةعيرذ تحت ايروسل ةيفارغوميدلا ةطراخلا مسر ةداعإ ةنعرشو زيزعتل
 نإ .رامعإلا ةداعإل ةصصخملا لاومألا رامثتسا لالخ نم ناريإ ططخمو هططخم ليهستو هسفن ميوعت ةداعإل ماظنلا اهانب
 قوقح نامضل ةيميلقإلاو ةيلودلا فارطألا اهانبتت نأ نكمي يتلا ةيلاعف رثكألاو تاوطخلا مهأ نم وه ةكبشلا هذه فادهتسا
 يف ًاميدتسمً ارارقتسا نمضتس يتلا يه تاوطخلا هذه ،يسايسلا لحلا يف يروحم رصنع ىلإ اهليوحتو نيئجاللاو نيرجهملا
 .ايروس
 



 
   

 
 

 

 ماظن ءازإ يلودلا عمتجملا اهذختي دق يتلا لولحلا فاصنأو ةئطاخلا تاروصتلا ىلع ةينبملاو ةميقسلا ةيسايسلا لولحلا نإ
 نيكمت ةباثمب وه ماظنلا ىلإ رامعإلا ةداعإ لاومأ لوصوب حامسلا نإ .ابوروأو ةقطنملا لاطت ةيثراك جئاتن يف ببستتس دسألا
 دعاستس ،تقولا سفن يفو ،برحلا مئارجو عمقلا نم دوقعل يروسلا بعشلا عاضخإو ديدج نم هسفن ءانب نم ماظنلل
 رفظم جورخ يف ريبكلا ايسور لمأ يه رامعإلا ةداعإ لاومأ نإ .ايروس يف يعسوتلا اهعورشم قيقحت يف ناريإ لاومألا هذه
 مئارجل اهباكترا لالخ نم اهتنب يتلا حلاصملا هذه ،ديعبلا ىدملا ىلع ايروس يف اهحلاصم نامض دعب ايروس يف برحلا نم
 .يروسلا بعشلا دض تاونس ىدم ىلع ةيجهنم برح
 
 نع غيلبتلا يفً الاعف ارود اوبعلي نأب نيطشانلاو ةيروسلا يندملا عمتجملا تامظنم ثحت نطاوملا ةماركل ةيروسلا ةطبارلا نإ
 داحتالا تاءارجإ تتبثأ دقل .نيئجاللاو نيرجهملا حلاصم دض تانايكو صاخشأ اهب موقي يتلا ةينوناقلا ريغ تاطاشنلا
 بعشلا توص مهلصو اذإ ةحيحصلا تارارقلا ذاختال نودعتسم تاسايس عانصو ةيلود فارطأ كانه نأ ةريخألا يبوروألا
 .ةيعرشلا ةبحاص تاصنملا لالخ نمو ةحيحصلا تاونقلا ربع ةوقو حوضوب يروسلا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوقح نيمأتو نامضل ةطبارلا ىعست .نييروسلا نينطاوملا ةمدخل نييروس لبق نم اهسيسأت مت يقوقح يبعش كرحت يه "نطاوملا ةماركل ةيروسلا ةطبارلا"
 لاصيإو ،مهريجهت بابسأ ءاهنإ لبق ةيرسقلا ةدوعلا نم مهفواخمو مهاؤر ميدقتو ،ةنطاوملاو ةيكلملاو ةدوعلا قح صخي امب اهجراخو ايروس لخاد نيرجهملا
 نايك يأ عبتت الو ًايسايس ًانايك تسيل ةطبارلاو ؛ةوجرملا جئاتنلا قيقحتل مزاللا دييأتلا دشحو ،يميلقإلاو يلودلا يسايسلا رارقلا ةعانص ىلع ريثأتلل مهتوص
 .مئاق يسايس
 ةطبارلا حفاكتو ،درفلا اهيلإ يمتني يتلا ةيعامتجالا ةيفلخلا وأ قرعلا وأ نيدلا وأ سنجلا وأ عونلا نع رظنلا ضغب ،يروسلا عمتجملا فايطأ ةفاك ةطبارلا دسجت
 يزكرم عوضوم وه نييروس نينطاوم مهفصوب نيرجهملا قوقحب فارتعالا ىلع ةنيبم ةميرك ةدوعل ايبعش اكرحت نأ نمؤتو ،نيرجهملل ةيرسقلا ةدوعلا دض
 .ايروس يف مداق لح يأل


